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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वलऴम: आंतय वलबागीम फॉर फॅडमभटंन (भुरी) स्ऩधाा २०१९-२० वंघ ननलडीफाफत...   

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय 
भशावलद्मारमीन फॉर फॅडमभटंन (भुरी)  स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर 

खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे.   
अ.क्र. खेऱाडूचे नाल भशावलद्मारमाचे नाल 

०१ रोंढे ळीतर चांद्रकाांत भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०२ उत्तेकय श्लेता ककयण भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०३ कैची लैष्णली लीयबद्र भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 

०४ कुरकणी प्रतीषा रक्ष्भन भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०५ त्रीबुलन अभतृा फाफावाशेफ   चांद्रळखेय आगाळ ेकपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
०६ वकऩाऱ तेजर  अतनर  चांद्रळखेय आगाळ ेकपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
०७. येलाऱे गौयी  प्रकाळ  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०८. लाऱूांज प्रतीषा शळलाजी श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०९. भोये स्नेशर वोनफा श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 

१०. षीयवागय ऩल्रली  दत्तात्रम शुजुयऩागा भशावलद्मारम, ऩुणे 
याखील 

०१ नरगे भमुयी वलठ्ठर  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०२ लाईकय लैळारी अळोक   चांद्रळखेय आगाळ ेकपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
०३ ऩाांड ेळुबा प्रददऩ  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४  दाताय भमुयी याभदाव  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०५ भेंगलड ेकनकेलटी  वुयेंद्र  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 

 



आंतय वलबागीम स्ऩधेचा कामाक्रभ खारीरप्रभाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ करा, लाणणज्म ल वलसान, भशावलद्मारम याशुयी, ,जज अशभदनग   
०२ स्ऩधेची ददनाांक १७/१०/२०१९ त े१८/१०/२०१९ 
०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक १४ ऑक्टोफय २०१९, लेऱ, दऩुायी : ०४ लाजता  

०४  वांघ रयऩोटींग दठकाण  
जजभखाना वलबाग, ए आम एव एव एभ एव वीओई, केनेडी योड , तनमय 
आय टी ओ , ऩुणे -१ 
पोने नां. ९८८१२९४७२१   

 

वंघ व्मलस्थाऩक /भागादळाक   

०१ 
वांघ व्मलस्थाऩक  / 
भागयदळयक   

प्रा नाभदेल पटांगये , वलश्लकभाय इज्स्टटमूट ऑप इ्पॉभयळन टेकनॉरॉजज 

पोने नां.९५४५९६७९२१  
 

वूचना:  

१.  रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩत्र (Orignal Secondary passing 

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩत्रक (Orignal XII Marksheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाणणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाल.े 

४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीन,े ऩत्राने 
कऱवलणे आलश्मक आशे. 

५. आांतयवलबागीम स्ऩधेवाठी वांमोजकाने स्ऩधयकाांची तनलावी व्मलस्था ज्मा दठकाणी केरेरी अवेर त्माच 

दठकाणी स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 
 

भा. प्राचामाांनी वदयचे ऩत्र आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून 

ऩुढीर मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाले. 

          आऩरी वलश्लावू, 
 

                                                                                   
          डॉ. भननऴा कोंढये 

             वचचल 

                                                       ऩुणे ळशय वलबागीम क्रीडा वमभती 
 


